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E-Z-GO TXT

Ocelový svařovaný rám – DuraShieldTM technologie s epoxi-
dovou vrstvou, vyniká svou tuhostí a velmi dlouhou životností.
Velmi trvanlivé plasty – schopné absorbovat nárazy bez poško-
zení, velmi UV stálé, díky tomu starší vozíky vypadají jako nové.
Speciální EZGO travní pneu vyhodnocené nezávislou studií 
jako nejšetrnější k trávníku.
Programovatelná TruCourse řídící jednotka, regenerativní 
brzdění. 
Široká škála barevného provedení vozíků:

VýhOdy VOZíků EZGO

Exkluzivní E-Z-GO TXT vozíky jsou kombinací 

osvědčené spolehlivosti s nejnovějšími inovacemi 

v oboru. Poskytují trvale plynulou jízdu a vyšší 

energetickou úspornost. Osobní a nákladní vozíky 

v elektrické i benzinové verzi nabízí mnohostranné 

využití pro Vaše golfové hřiště, sady, zahradnictví, 

průmyslové areály, farmy, či volnočasové aktivity. 
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osobní a pracovní vozíky

Pohon 48 V, stejnosměrný proud

On-Board nabíječka

Rychlost až 31 km/h

Tahá vozíky o hmotnosti až 1000 kg

Snadné ovládání, komfortní jízda

Tichý, bezhlučný, šetrný k životnímu prostředí
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Osobní a pracovní vozíky E-Z-GO TXT

Plechová korba – určená pro přepravu nářadí 
a materiálu. Sklopná s otevíracím čelem.

Přídavná sedačka – za  dvoumístný vozík 
dodáme speciální nástavbu, která umožní 
přepravu dalších dvou pasažérů. Nejlevnější 
varianta 4- místného vozíku.

iTTEC, s.r.o. Servisní střediska: 
AOS Modletice 106 Modletice u Prahy
251 01 Říčany u Prahy Plasy u Plzně
Tel.: (+420) 323 616 222, Fax:  (+420) 323 616 223 Havířov Bludovice
E-mail: info@ittec.cz Mobilní servis u zákazníka

TXT osobní TXT Shuttle 2+2 TXT s korbou

Vlastnosti

Počet míst k sezení 2 osoby 4 osoby 2 osoby

Hmotnost bez baterií 253 kg 265 kg 275 kg

Pohotovostní hmotnost 424 kg 436 kg 446 kg

Nosnost vozíku 360 kg 360 kg 360 kg

Rychlost vpřed/vzad (km/h) Standard 24; Freedom 31 24 Standard 24; Freedom 31

Tělo a kapotáž

Rám svařovaný ocelový s DuraShieldTM epoxidovou ochrannou vrstvou

Kapotáž termoplastický olefin – automobilový plast

Standardní barva slonová kost a zelená (Ivory a Forest Green)

Rozměry (cm)

Délka 236 268 270

Šířka 119 119 119

Výška bez střechy 118 118 118

Výška se střechou 171 188 171

Rozvor 168 168 168

Rozchod předních kol 86 86 86

Rozchod zadních kol 97 97 97

Poloměr zatáčení 290 290 290

Světlá výška 11 11 11

Rozměr sklopné korby (d x š x v) – – 80 x 106 x 30

Pohon

Zdroj energie akumulátory 48 V

Výkon 3 hp (2,2 kW)

Elektrický systém 48 V

Baterie 6 ks, 8 V

Nabíječka 48 VDC PowerWiseTM QE, 120 VAC, UL & CSA

Převody přepínač vpřed, neutrál, vzad

Řízení a odpružení

Řízení hřebenové

Odpružení přední a zadní listové pružiny s hydraulickým tlumičem

Provozní brzdy zadní bubnové

Parkovací brzdy samonastavitelná, integrovaná v brzdovém pedálu

Pneumatiky 18 x 8,50 – 8 (4-PR)

Příslušenství

ve standardu: střecha, čelní plexisklo (dělené/nedělené), držák na bagy (TXT), on-board vestavěná nabíječka

volitelné: kryt na bagy, pláštěnka, tažné zařízení, battery filling system (BFS) – soustava na plnění baterií, lahev či box na 
písek, chladící box, myčka holí a míčků, solární panel, směrová světla, oranžový maják (LED), USB port, barva kapotáže, 
přídavná zadní sedačka, atd.

NáSTaVby TXT48

dOPLŇkOVá VýbaVa
pro celoroční využití

Verze freedom – doplněna o přední, 
zadní a brzdová světla, rychlost až 31 km/h.

Solární panel – prodloužení dojezdu, snadná 
instalace, rychlá návratnost investice.

Zadní sklopná (flip-flop) sedačka – poslouží 
i jako nákladní prostor.

radlice

sklopný vozík

rozmetadlo

Všechny modely též ve verzi se spalovacím
motorem Kawasaki.
 • čtyřtaktní jednoválec 401 cm3, chlazený vzduchem
 • výkon 13,5 hp 
• převodovka CVT s plynule měnitelným převodem


